
Egyváltozós analízis 1. vizsgatematika
Osztatlan matematikatanár szak, 2017. ősz

Tudnivalók a vizsgáról. A vizsgákra a Neptunban kell jelentkezni, enélkül nem lehet vizsgázni. A
vizsga előtti napon emailben küldök vizsgabeosztást. A vizsgára kényelmes ruhában érdemes jönni,
nem kell kiöltözni. Konzultációra általában hétköznap délutánonként 15 órától a Déli tömb 3.619-es
szobájában van lehetőség, ha előzetes jelentkezést kapok (akár emailben, akár személyesen). Bármilyen
probléma vagy kérdés esetén tessék nyugodtan emailt írni.

A vizsgán ezen a tematikán kívül semmilyen segédeszköz nem használható, üres lap viszont le-
gyen mindenkinél. A vizsga megkezdésekor mindenki egy feladatot és mellé párosítva két tételt húz
(amelyek a tételsor három különböző részét fedik le), majd 1 óra felkészülési időt kap. Az elégséges
jegy feltétele a feladat megoldása (esetleg apróbb segítséggel), a definíciók és tételek pontos
kimondása és értése (ezt egyszerű kérdésekkel konkrét példákon könnyű ellenőrizni), a bizonyítá-
sok alapgondolatának és főbb lépéseinek ismerete, továbbá a húzottaktól eltérő tételekből
szúrópróbaszerűen feltett kérdésekre való helyes válaszadás (e kérdések is definíciók, tételek,
ellenpéldák ismeretét és értését ellenőrzik).

Vizsgakérdések.

1. Környezet fogalma. Valós függvények folytonosságának értelmezése. Példák: konstans-, x, x2,
előjel-, Dirichlet-függvény.

2. Folytonosságra vonatkozó átviteli elv. Példák: {x}, [x].

3. Folytonosság és műveletek, előjeltartás. Polinomfüggvények és racionális törtfüggvények folyto-
nossága.

4. Féloldali környezetek fogalma. Bal és jobb oldali folytonosság értelmezése. Példák: {x}, [x]. Át-
viteli elv a féloldali folytonosságra, példák: {x}, [x].

5. Pontozott környezet fogalma. Véges pontban véges függvényhatárérték. Példák: a 0 kivételével
konstans; 1/x. A határérték egyértelműsége. Függvényhatárérték és folytonosság kapcsolata.

6. A környezet és pontozott környezet fogalmának kiterjesztése. A függvényhatárérték egységes
definíciója. A definíciók konkrét esetei. Példák: 1/x, {x}, x2.

7. Függvényhatárértékre vonatkozó átviteli elv. Példa: sin(1/x). Összegfüggvény határértéke.

8. Szorzat-, reciprok- és hányadosfüggvény határértéke.

9. Függvényhatárértékre vonatkozó rendőrelv. Példa: 1/x + sin(1/x). Két függvény közötti egyen-
lőtlenség kapcsolata a határérték közötti egyenlőtlenséggel, ellenpéldák.

10. Nevezetes függvényhatárértékek: xc limesze ∞-ben és 0 + 0-ban, ax limesze ±∞-ben, x
√
a és x

√
x

határértéke a ∞-ben. Nagyságrendek, példák.

11. Függvényhatárérték és kompozíció. Példa a plusz feltétel szükségességére. Alkalmazás:
(
1 + b

x

)x
határértéke +∞-ben.

12. Maximum, minimum fogalma, Weierstrass tétele.

13. Bolzano–Darboux-tétel. Következmények: folytonos függvények értékkészlete, k
√
a létezése.

14. Folytonosság és inverz. Az exponenciális függvények és tulajdonságaik.

15. A logaritmusfüggvények, valamint a trigonometrikus függvények és inverzeik értelmezése és tu-
lajdonságaik.
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16. A differenciálhányados: motivációk (érintő, sebesség), a derivált fogalma. Példák: |x|, 3
√
x, xn.

Differenciálhatóság és folytonosság kapcsolata. Érintő.

17. A lim
x→0

sinx

x
határérték. Alkalmazás: sin, cos, tg, ctg deriváltja.

18. A logaritmusfüggvények deriváltja. Differenciálási szabályok: konstansszoros, összeg deriváltja.

19. Differenciálási szabályok: szorzat, hányados deriváltja. Alkalmazás: tg és ctg deriváltja.

20. Összetett függvény deriválása (láncszabály). Inverz deriválása, szemlélet. A differenciálási szabá-
lyok alkalmazása: ax és xb deriváltja.

21. Trigonometrikus inverzfüggvények deriváltja. A differenciálhatóság ekvivalens megfogalmazása.
Többszörös differenciálhatóság. Példa: egy pontban pontosan egyszer differenciálható függvény.

22. A (szigorú) lokális növekedés, csökkenés és szélsőérték fogalmai. Példák: x2, 1/x, x sin2(1/x). A
lokális tulajdonságok kapcsolata a deriválttal, ellenpéldák. Példa: x− x2 szélsőértékei a [0, 1]-en.

23. Középértéktételek: Rolle, Lagrange, Cauchy. Az integrálszámítás alaptétele.

24. A (szigorú) monotonitás fogalma. Kapcsolat a deriválttal: szükséges, illetve elégséges feltételek.
Lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele, ellenpélda a szükségességre.

25. A konvexitás fogalma. Kapcsolat a deriválttal és a második deriválttal. Az inflexiós pont fogalma
és létezésének szükséges, valamint elégséges feltétele, ellenpéldák.
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